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Körkép
csík

Aggályos módon, minden részletre figyelve próbáljuk elken-
dőzni a konfliktusokat itt Székelyföldön. Míg bizalmas körben a 
beszélgetések tetemes részét az teszi ki, hogy ki milyen „disznóságok-
ról” hallott, milyen pletykák vannak, kiről milyen ügyletek derül-
tek ki, addig a nyilvánosság elé nem kerül szinte semmi. A sajtóban 
dolgozók például rengeteg ügyről tudnak (tudunk), az emberek 
elmondják, beszámolnak róluk – de ha vállalni kellene a vélemé-
nyüket, vagy kiszolgáltatni a dokumentumokat, akkor mindenki 
visszalép. A párbeszéd csak arra a szintre jut el, hogy „azt írjátok 
meg, hogy...”. Aztán mindenki hallgat a józan eszére, és befogja a 
száját. 

Igazuk van: miért vállaljanak egyszemélyes háborút, 
olyant, amelyet nem nyerhetnek meg? Olyant, amelynek a vége 
csakis az lehet, hogy ők húzzák a rövidebbet? Aminek nyomán 
esetleg még Székelyföldet is el kell hagyniuk?

És ez nem csak az egyszerű ember és a tehetősebbek vagy 
a közszereplők viszonyában van így. Hasonlóan viselkednek 
egymással a politikai ellenfelek, az üzleti ellenfelek. Rengeteg 
dolog van, olyan információk, amelyek megingathatnák sok 

ember pozícióját. De amint a közmondásból is tudjuk: hall-
gatni arany. 

Ezt kihasználva apró sanyargatók sora jelenik meg: vállal-
kozók, akik nem fizetnek munkásaiknak, csalók, akik ígéreteik-
kel megtévesztik áldozataikat, majd ezek inkább nem beszél-
nek, minthogy „még nagyobb bajba keverjék magukat”. És ami 
a legtöbb visszaélés táptalaja: a föld-visszaszolgáltatások.   

A rendőrségnek is megfelel ez az állapot, amíg csend van, 
addig azt mondhatják, eredményesen végzik a munkájukat. 
Inkább ülnek az információn (amennyi oda is befut), és talán 

ők az utolsók, akik valamilyen ügyben lépnek. Székelyföld: 
Szicília. Az elszegényedés árnyékában az emberek hallgatnak, 
és félnek vállalni minden olyan konfliktust, amit intézményes 
keretben kellene megoldani. A felháborodás csak az első károm-
kodásig tart, aztán a cselekedet helyett inkább nyelnek egyet. 

Ha valami történik, akkor is csak a fülsiketítő csend uralko-
dik el. Megöltek egy embert. Állítólag megfenyegettek másokat. 
Senki nem hajlandó megmondani, hogy ki fenyegette meg, és 
kitől tart. Inkább rettegve vár, hátha megússza, hátha egy em-
ber halála elég áldozat. Elég áldozat – meddig? 

Ennek a csendnek a hátterét hosszan lehetne elemezni. Egy 
azonban első ránézésre is biztosan látszik: egyetlen intézmény-
ben sem bíznak az emberek. Azt sem várják, hogy megoldja a 
problémáikat, azt sem hiszik el, hogy megvédheti őket. A többi 
néma csend.

Hallgatni arany
  NézőpoNt n Isán István Csongor

A csíkszentsimoni Boga Emese-
Margit munkája lehet az Európai 
Néppárt (EPP) logója az idei év-
ben, amennyiben az ő pályamun-
kája kapja a legtöbb szavazatot 
– vagy ahogy ott nevezik, „like-ot” 
– a Facebook közösségi oldalon. 
A dizájnolással csak hobbiszinten 
foglalkozó 23 éves lány profi grafi-
kusokkal került a május 1-jén záruló 
négyszemélyes döntőbe. A közös-
ségi oldalon máris olyan összefo-
gás mutatkozik, amihez hasonló a 
csíkszentléleki hárs esetében volt 
Az Év Fája Európában elnevezésű 
versenyen.

– Az ezerhez közelít a logótervére 
leadott szavazatok száma a Facebook-
on, miközben a döntőbe jutott másik 
három versenytársa a 200-at is alig 
érte el. Gondolta volna a pályázat be-
nyújtásakor, hogy ilyen komoly összefo-
gás jön létre?

– Lassan valóban összefogásról 
beszélhetünk, de hogy az ilyen szintű 
lesz, nem gondoltam volna. Amikor 
az április 17-i határidő utolsó órájában 
beküldtem a logókat, azt hittem, nem 
is érkeztek meg, mivel a rendszer foly-
ton visszadobta a leveleket. Két nappal 
később aztán felhívtak az EPP-től, 
hogy a munkám döntős lett, és na-
gyon boldog voltam a hírtől, kezdtem 
is újságolni a barátaimnak azonnal. 
Azt hittem, úgy 150-200 szavazatot 
sikerül begyűjtenem tőlük, de hogy 
idáig eljutok, arról nem is álmodtam.

– Látszik, hogy nemcsak a zsűrinek, 
hanem az embereknek is tetszik az ötle-
te. Tényleg, hogyan építette fel, amikor 
hozzálátott megtervezni a logót?

– Elsősorban azon gondolkod-
tam, mit akar az EPP ezzel a verseny-
nyel. A cél az, hogy a 35 éves évfordu-
lót ünnepelje – tehát mivel ez az üze-
net, a szám a középpontba, a logó kö-
zepére került. Az eredeti EPP-logón 
van egy kis szalag, amin gondolkod-
tam, hogy megváltoztassam-e. Mivel 
a kiírásban az szerepelt, nem szabad 
sokat módosítani a meglévő eleme-
ken, féltem, hogy esetleg kizárnak, de 
aztán belevágtam: lesz, ami lesz. Így 
az én tervemen az a szalag jelképezi a 
hidat, ami összeköti a nemzeteket és 
az utat, ami elvezetett idáig. Három 

munkával pályáztam, a másik kettő is 
egyedi ötlet, de végül ez nyert. 

– És mindezt csak úgy hobbiból csi-
nálja, esténként? Hiszen ha jól tudom, 
hivatásosan nem ebben utazik.

– Igen, könyvelés–informatikát 
végeztem a Sapientia – EMTE-n, 
most mesterizek menedzsmentből, 
tehát a dizájnolás valóban hobbi. 
Emellett önkéntes vagyok a három-
széki Zöld Nap Egyesületnél, nekik 
segítek plakát- vagy szórólaptervezés-
ben. Szeretek pályázni, eddig is több 
logóversenyről értesültem, viszont 
mindig csak utólag. Így amikor meg-
láttam, hogy még van egy hetem a ha-
táridő lejártáig, gyorsan ráálltam.

– Honnan értesül az ilyesmikről? 
Lehet, más is kedvet kapna.

– Régóta kapom a palyazatok.ro 
nevű pályázatfigyelő iroda hírlevelét, 
és ott bukkantam rá, hogy a YEPP – 
az Európai Néppárt ifjúsági szervezete 

– logótervezési pályázatot hirdetett. 
A Magyar Ifjúsági Értekezlet, a YEPP 
társult tagja közreműködött a pályá-
zati lehetőség népszerűsítésében, én a 
MIÉRT-tag Csík Terület Ifjúsági Ta-
nácsán keresztül pályáztam. 

– Amint a munkájához fűzött 
hozzászólásokból kiderül, rengetegen 
szólnak elismerően. Kapott már esetleg 
visszajelzést, netán munkaajánlatot 
profi dizájnerektől?

– Igen, kaptam állásajánlatot, ami 
meg is lepett. Van ugyanis állásom, 
csak nem ebben a profilban. A hoz-
zászólásokban pedig van mindenféle 
vélemény, hozzá kell szokni. Volt egy 
becsmérlő is a lengyel döntős kolléga 
részéről, azt lefordítottam, de nem 
válaszoltam – nem akartam lesüly-
lyedni az ő szintjére. Úgy vélem, ha 
beválasztott a zsűri, akkor valami csak 
megfogta őket, és ha a barátaim job-
ban kampányolnak, mint ő, annak én 
csak örülni tudok – egyébként neki is 
megvan erre a lehetősége.

– Mi lesz majd, ha nyer?

– Kétféle nyeremény van: egy dísz-
polgári meghívó az EU éves konferen-
ciájára Marseilles-be, valamint egy 
három hónapos brüsszeli gyakorlat 
az Európai Parlamentben. Bevallom, 
ez utóbbi jobban vonz, közelebb áll a 
végzettségemhez is.

– A munkahelyen hogyan fo-
gadják a mostani sikert? Tudják 
majd nélkülözni három hónapon 
keresztül, ha sikerül megnyernie a 
versenyt?

– Persze, a kollégák nagyon örül-
nek, és a vezetőség részéről sem lesz 
gond.

– Elterjedt már a hír a faluban? 
Nem állítják meg az utcán?

– A fiatalok közül sokan, akik-
nek van Facebook profilja, olvasták 
a hivatkozásokat, a megjelent cikke-
ket, az idősebbek közül viszont csak 
néhányan hallották, akiknek esetleg 
mesélték a fiatalok. Igen, van, hogy 
megállítanak az utcán, hogy hallot-
tak valami logóról, nyereményről, 
de ennél többet nem igazán tudnak 
róla. Úgyhogy köszönöm a barátok-
nak, fiataloknak és mindenkinek, aki 
mellém áll.

– Bármi legyen is a végeredmény, 
az eddigi siker mindenképpen jó dob-
bantásnak bizonyul. Ad egy további 
lendületet ahhoz, hogy elmélyüljön a 
dizájnolásban?

– Igen, gondolkodtam, hogy 
a továbbiakban fogok-e ez iránt 
érdeklődni. Ami eddig csak hob-
biszinten volt, arra most rá fogok 
hajtani. Ez most sikerélmény, egy 
nagyon szép elismerés. Olyan ösz-
szefogás, amire nem is gondoltam 
volna, és nem is hiszem el, hogy én 
vagyok az alanya.

Mihály László 

hirdetés
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